Protokoll fört vid KAS styrelsemöte 2010-05-02
Deltagare:
Annika Andersson, Elisabeth Lorentzon, Ulf Thylander, Mia Thylander, Lena Borglund,
Peter Eklund, Tomas Eriksson, Ove Olsson, Karin André
1. Mötets öppnande
Annika förklarade mötet öppnat och hälsade nya som "gamla" styrelsemedlemmar
välkomna.
2. Sekreterare för mötet samt justerande
Till sekreterare för mötet valdes Karin André. Lena Borglund valdes att justera
protokollet.
3. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkändes med ett par tillägg under punkt 5; Firmatecknare och PM
från revisorerna samt under punkt 12 Övrigt; Ekonomiskt bidrag till grillplatsen.
4. Genomgång av styrelseprotokoll 2010-04-05 samt årsmötesprotokoll
Annika gick igenom föregående styrelseprotokoll och årsmötesprotokoll som
därmed lades till handlingarna utan kommentarer.
5. Konstituering av styrelsen:
Styrelsen består härmed av följande ordinarie ledamöter; Annika Andersson, Ulf
Thylander, Per Olowson, Lena Borglund, Tomas Eriksson, Ove Olsson, Sture
Randvik, Nichlas Strandberg, Peter Eklund samt Suppleanter; Carina Lidén,
Martin Åberg, Mia Thylander, Elisabeth Lorentzon, Karin André.
Till V.ordförande valdes Ulf Thylander
Till Sekreterare valdes Per Olowson
Till V.sekreterare valdes Karin André
Till Firmatecknare valdes Ordförande Annika Andersson, Kassör Peter Eklund
samt Hamnkapten Ove Olsson, som alla tecknar firma var för sig.
PM från revisorerna – Kritik framfördes bl a kring sent inkommande av material
inför årsmötet. För att ge möjlighet till bättre framförhållning, beslutade mötet
att införa en återkommande punkt; "Ekonomisk avstämning" under Avrapportering
av arbetsgrupper.
6. Arbetsgrupper:
Hamnen –

Ove Olsson, sammankallande samt Peter Eklund, Ove Eriksson,
Tomas Eriksson, Krister Larsson, Gunnar Märs, Reine Olsson.

Kommunikation –

Per Olowson, sammankallande samt Nichlas Strandberg, Bertil
Gustavsson, Mia Thylander.
Aktiviteter –
Tomas Eriksson sammankallande samt Elisabeth Lorentzon,
Martin Åberg.
Kommunal dialog/info/Ö-råd –
Arne Karlsson, sammankallande samt Carina Lidén, Elisabeth
Lorentzon.
Sjöbodar –
Sture Randvik, sammankallande samt Tomas Eriksson, Per
Olowson, Stanley Eriksson, Nichlas Strandberg, Krister
Larsson.
Lekplats –
Martin Åberg, sammankallande samt Maria Randvik och Jenny
Borg.
Återvinningsstation –
Ulf Thylander, Bertil Gustavsson.
Förvaltningsgrupp Carpe Mare –
Jan Maesel, kontaktperson.
Seniorboende –
Arne Karlsson, kontaktperson.
Kalvsundsbarnen – Anna Isaksson och Karin André, kontaktpersoner.
Badplats –
Pelle Karlsson, kontaktperson.
7. Datum för kommande styrelsemöte
Förslaget att fortsätta med möten första söndagen i månaden bifölls. Kommande
möten blir därmed under 2010; 6 juni, 5 september, 3 oktober, 7 november, 5
december och under 2011; 9 januari, 6 februari, 6 mars 3 april.
Mötestiden sätts fortsättningsvis till 17.00. Ambitionen är att avsätta max 2 tim
till mötet.
Nästa årsmöte 17 april 2011.
8. Skrivelse sopstation/samtal Odlöw,Hultskär
- Skrivelse inkommit från Jonas Jademyr kring dålig sopsortering. Mia Thylander
anordnar bättre och tydligare anslag kring sopsorteringen. Ulf Thylander svarar
Jonas Jardemyr.
-

Sopstationens byggnadslov är överklagat. Allvarligaste anmärkning är kring
hatering av miljö- och hälsofarliga produkter som skall inlåsas men lämnas utanför
låst behållare. Styrelsen, via Ulf Thylander, ombeder Återvinningsstation-gruppen
att komma med förslag på hur hanteringen av dessa produkter kan lösas på ett
bättre sätt. Ulf Thylander införskaffar kopia på överklagandet så att styrelsen

kan bemöta med lämpliga åtgärder.
9. Skrivelse hamnfrågor
Skrivelse inkommit om hanteringsfrågor kring Hamnen från Krister Larsson.
Styrelsen delegerar frågorna till Hamngruppen via Ove Olsson och ombeder
gruppen att återrapportera rekommendation till styrelsen vid framtida
styrelsemöte samt att ge Krister ett svar.
10. Uppföljningsärenden
Internet-enkät – Ulf Thylander undersöker med Nichlas Strandberg om
framtagning av enkäten, så som tidigare föreslagits.
Posthanteringen – Möte med Posten avgick väl. Posten tog till sig av kritiken och
funderar vidare på hur pakethanteringen kan lösas bättre.
Gatubelysningen – Mia fått svar av Stig Odlöw att bl a miljö- besparing är
anledningen till införandet av de nya lamporna. Ingen
förändring planerad. Styrelsen gav uppdraget till Mia att
författa skrivelse till kommunen efter samråd med Per
Olowson,
11. Rapporter från arbetsgrupper
Hamnen Belysning kommit upp på kajen i Norra Hamnen och vid
anslagstavlan. I övrigt fortgår arbetet löpande.
Kommunikationer/info Odlöw Annika informerade om kontakter med Odlöw angående
förstudie kring fast förbindelse Björkö-Kalvsund. Förstudien
som skulle varit klar nu är försenad och kommer inte före
sommaren. När förstudien är klar skall samråd ske med
befolkningen och därefter gå på remiss till politikerna.
Styrelsen ombeder Kommunikations-gruppen att ta reda på
vilka fakta som finns i ärendet. Annika ombeder även Arne
Karlsson att ta upp frågan i Ö-rådet.
Aktiviteter/strandstädning –
Årets strandstädning föreslogs och beslutades till lördagen
den 5 juni. Aktivitetsgruppen anslår och arrangerar.
Kommunal dialog/info/ö-råd –
Helena Larsson, Ö-rådets sammankallande, har skickat förslag
till skrivelse angående underhåll av de av Eu-medel anlagda
strandstigarna. Styrelsen beslutade att KAS skriver under
skrivelsen och föreslår Helena att den översändes till
Kommunstyrelsen och Kultur & Fritid och att man därefter
inväntar svar innan den tas vidare.

Sjöbodar –
Inget nytt att rapportera.
Förvaltningsgrupp – Inget nytt att rapportera.
12. Övriga frågor
Påskefyren -

Det gick tyvärr inte att elda upp resten av fyren varken på
Valborgsmässoafton eller på 1 maj p g a väderlek. Ove Eriksson
ansvarar för att elda upp vid nästa lämpliga tillfälle.
Staket vid grillplatsen –
Pelle Karlsson äskade bidrag till uppbyggande av staket vid
grillplatsen Hamnplan. Bidrag beviljades på 1000kr.
Skolan –
Styrelsen ombeder Anna Isaksson att informellt ta reda på,
och återrapportera, vad som händer gällande skolans framtid.
Hundexkrement –
På förekommen anledning uppmanar Styrelsen hundägare på
Kalvsund att följa reglementet och plocka upp hundens
avföring.
13. Information till hemsida
Annika meddelar Hasse den nya sammansättningen av styrelsen samt beslutad
tidpunkt för strandstädningen.
14. Nästa styrelsemöte
6 juni, kl 17.00 på Ö-nyttan.
15. Mötets avslutande

Annika Andersson,Ordf

Karin André,Sekr
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Lena Borglund,Justeringsman
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